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Pluszak

Bolek i Lolek
– z cyklu slajdów Order Uśmiechu –
ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Wydawca: Epoka Slajd, lata 70. i 80. XX w.

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Nie bój się, Mamo
Nie bój się, mamo, jesiennej burzy,
choć wiatr wciąż wieje
i niebo się chmurzy.
Nie bój się głośnych uderzeń deszczu
i stróżek wody,
co w rynnach szepcą.
Jesienne deszcze zmyją ulice,
wybłyszczą dachy,
nie bój się wiatru,
co w szparach wyje,
gdy czarne chmury niebo pokryją.
Usiądź tu ze mną
w ciepłym kąciku,
wypij herbatkę,
zjedz rogalika,
znowu opowiedz mi jakąś bajkę...
Może o kocie, co palił fajkę?
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Literatura dla dzieci
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c
Konkurs Literacki im. Kornela
Makuszyńskiego.
M
Laureatem został
M
Marcin
Pałasz za książkę pt. Sposób na
Elfa.
E
Ponadto Statuetkę Superkoziołka
za
z całokształt twórczości, a w szczególności
n
za zgłoszoną na konkurs książkę
pt.
p Miotła i ptak otrzymała Wanda Chotomska.
t
Jury wyróżniło ponadto książki: Anny Janko pt. Maciupek i Maleńtas: niezwykłe przygody
d w brzuchu mamy i Pisklak Zuzanny Orlińskiej.
8 listopada odbyła się prezentacja najnowszej książki poświęconej
twórczości Wandy Chotomskiej pt. Wandalia
ś
ponownie.
p
To kontynuacja pierwszego tomu zatytułowanego
n
Wandalia chotomistyczne, który ukazał się przed
laty.
l
W Warszawie na Koszykowej spotkali się badacze literatury
t
dziecięcej i przyjaciele poetki.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

Nina Opic

Listopadowa rozmowa liści
Z drzew i krzewów spadają ostatnie liście (dlatego ten miesiąc nazywa się
listopad). Każde liście opowiadają inne historie. Posłuchajcie:
– Ludzie lubią moje malinowe owoce, ale nie wiedzą, że można z liści
zrobić pyszną herbatkę. Wystarczy moje liście zerwać zanim opadną, ususzyć
i herbatka malinowa gotowa.
– No właśnie. Wiadomo, że moje czarne, porzeczkowe owoce są bardzo
zdrowe, ale można ususzyć liście i też będzie pyszna herbatka.
– Słuchajcie maluchy – powiedział wysoki orzech – zgoda, z waszych
owoców i liści można zrobić herbatkę, ale za to moje orzechowe liście to całe
wojsko do obrony zwierząt.
– Do obrony zwierząt? – zapytały krzaczki malin, agrestu i porzeczek.
– A tak, zapach moich
liści odgania różne psie
pasożyty, mało tego, moje
liście odstraszają myszy.
I jeszcze muszę wam
powiedzieć, że dawniej
panie płukały swoje włosy
w wodzie z wygotowanych
orzechowych liści, aby mieć
ciemniejsze włosy.
Rosnący
za
siatką
potężny dąb powiedział:
Rys. Alicja Surmiak, lat 13
– Moje liście nie nadają
się na żadną herbatę, ani nie
odstraszają myszy, ale za to są najdłużej na moich gałęziach.
– Bo ty jesteś najsilniejszy ze wszystkich drzew – cichutko powiedziała
brzózka w biało-czarnym łaciatym płaszczyku.
– Dziękuję brzózko za te słowa. Muszę wam powiedzieć, że serduszkowate
listeczki brzózki, podobnie jak ona cała, dają ludziom uspokojenie i dobry sen.
– E tam, może dęby są silne, ale za to my, drzewa iglaste nigdy nie zrzucamy
naszych igiełkowych sukienek – zaszumiała sosna z pobliskiego lasu.
– Tak, tak, kuzynko, masz zupełną rację. My, świerki, też nie zrzucamy
igiełek. Cały czas jesteśmy zielone i piękne!
– I kłujące! – powiedziała jarzębina, rozrzucając na ziemi swoje ostatnie
czerwone korale.

– Owszem, trochę kłujemy, ale za to w naszych igiełkach jest specjalny
zapach, który leczy dzieci i dorosłych. Wystarczy pochodzić po iglastym lesie
i od razu lepiej się oddycha.
– Nie powiedziałeś kuzynie świerku, że niedługo spadnie śnieg i ozdobi
nasze igiełki białym puchem. Będziemy takie śliczne i świąteczne...
– Na święta ludzie ubierają nas jak na bal – wyniośle zaszumiała jodła – no
i prezenty zapakowane w śliczne pudełeczka będą leżeć u naszych nóg.
Drzewa zamilkły, słuchając świątecznych opowieści jodły... A wtedy
odezwała się ziemia nakryta różnymi liśćmi:
– Wszystkie jesteście potrzebne, wszystkie. Tak, z większości drzew spadły
liście, ale one otulają młode roślinki, które śpią. Na wiosnę pojawią się nowe
sadzonki, które będą was podziwiać i brać z was przykład...

Spektakle w listopadzie
i grudniu 2013 roku







Dzień dobry, Świnko
Historia Śnieżki (premiera 9 listopada)
Sklep z zabawkami
Dzikie łabędzie
Królowa Śniegu
Gwiazdka pana Andersena
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Fot. Kamil Dobrowolski

HISTORIA ŚNIEŻKI
na podstawie baśni braci Grimm
Scenariusz i reżyseria – Oleg Żiugżda, scenografia – Larysa Mikina-Probodiak, muzyka
– Bogdan Szczepański
Obsada:
O
Maria Dańczyszyn, Jadwiga Domka,
Henryk
H
Hryniewicki, Piotr Pańczak, Natalia Zduń
W dobrze opowiedzianej historii tkwi wielka siła.
Może
M
uratować opowiadającego z niejednej trudnej
n sytuacji, obudzić marzenia lub popchnąć do
działania
d
słuchacza… Dobrą historię można opowiedzieć
na wiele sposobów, a każdy z nich bęw
dzie
d równie interesujący. Zapraszamy was na taką
właśnie
opowieść. Jej bohaterów znacie doskonaw
le
l – Królewna Śnieżka, siedmiu krasnoludków,
zła
z macocha i piękny królewicz… Czy jednak na
pewno
p
nic nie może was zaskoczyć w tej jednej
Henryk Hryniewicki z krasnoludkami w spektaklu z najpiękniejszych i najbardziej znanych baśni?
„Historia Śnieżki”
Przekonajcie się o tym sami.

URODZINY BOLKA
I LOLKA
Z
Zapraszamy
serdecznie do zwiedzannia Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, w którym można obejrzeć intew
resujące
eksponaty
z filmami animowanymi dla dzieci.
j
k
t związane
i
Bohaterowie dobranocek są wiecznie młodzi i od lat bawią i uczą
pokolenia dzieci na całym świecie. W muzeum skrzętnie liczymy ich lata i uroczyście obchodzimy kolejne urodziny. W listopadzie wyjątkowy jubileusz 50-lecia urodzin
obchodzi dwóch sympatycznych
urwisów – Bolek i Lolek.
Serial Bolek i Lolek został
zrealizowany w Studiu Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Po raz pierwszy sympatyczni
bracia pojawili się na ekranach
telewizorów 7 listopada 1963
roku, w odcinku pt. Kusza. Pomysłodawcą tytułowych bohaterów był ówczesny dyrektor
Studia – Władysław Nehrebecki,
k a pierwowzorami postaci
jego
synowie – Jan i Roman.
j
Do
D roku 1986 wyprodukowano
ponad
150 odcinków animacji
p
w 10 seriach, a także dwa filmy
pełnometrażowe:
Wielka Podróż
p
Bolka
i Lolka (1977 r.), do któB
rego
w 1979 r. nakręcono epilog
r
pt.
p Kawaler Orderu Uśmiechu
oraz
Bolek i Lolek na Dzikim
o
(1986 r.). Starszy brat
Z
Z cyklu slajdów Order Uśmiechu – ze zbiorów Muzeum Dobranocek Zachodzie
w Rzeszowie, wydawca: Epoka Slajd, lata 70. i 80. XX w.
Bolek jest wyższy i szczuplejszy,
a młodszy Lolek – niższy i tęższy. Obaj chłopcy uwielbiają zabawy, sport i psikusy. Są także wielkimi obieżyświatami
i niestraszne są im trudy dalekich podróży w ciekawe zakątki świata.
Na gości tego niezwykłego jubileuszu czekają liczne atrakcje: głośne czytanie,
projekcje slajdów oraz zajęcia artystyczne.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek

PRZYGODY BŁĘKITNEGO RYCERZYKA
Nowe eksponaty w Muzeum Dobranocek

Folie-kadry z dekoracjami z filmu
Przygody Błękitnego Rycerzyka, podarowane Muzeum Dobranocek przez Halinę
Filek-Marszałek – reżyserkę, animatorkę,
autorkę oprawy plastycznej, twórczynię
wielu filmów, m.in. Reksio i wrona, Reksio i nośna kura, Reksio i koguty, Przygody
Błękitnego Rycerzyka.

POSZUKUJEMY PAMIĄTEK
Muzeum prowadzi zbiórkę eksponatów związanych z dobranockami – poszukujemy pamiątek z wizerunkiem Bolka i Lolka. Ofiarodawców najoryginalniejszych przedmiotów nagrodzimy. Wszelkich informacji
udzielamy telefonicznie: (17) 852 57 15, (17) 748 36 51 i mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację: (17) 852 57 15
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
www.muzeumdobranocek.com.pl

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

MÓJ ANIOŁEK

1

Gdziekolwiek pójdę,
daleko na kraj świata.
Co robić? – myślę,
Aniołek obok lata.
Ref.
Aniołeczku mój – na wysokich obłokach,
z nieba do mnie sfruń, każde dziecko cię kocha.
Aniołeczku mój – przyjacielu człowieka,
zawsze przy mnie stój, rozwiń skrzydła i czekaj.

2

Straszne są burze,
powodzie, głód i susza
W opiekę wierzę,
Aniołek – bratnia dusza.
Ref. Aniołeczku mój…

3

Bezpieczne życie –
niczego się nie lękam,
z modlitwą skrycie
Aniołek ze mną klęka.
Ref. Aniołeczku mój…
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